ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 30.09.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.213 din 24.09.2014 a Primarului
com. Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 12 consilieri locali, din totalul
celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local, lipsa fiind domnul Mihaiu
Ion.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Enache Cornel, primarul
comunei Pietroasele si doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul avizierului si
pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-financiari – forma revizuita 2 pentru proiectul ,,Sistem de
management al deseurilor in judetul Buzau”.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale
Pietroasele pe anul 2014.
3.Probleme curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre
doamna Matache Aurelia, secretar comuna, care anunta ca sedinta este legal
constituita, fiind convocata in termen legal prin dispozitia domnului primar, apoi
anunta cvorumul sedintei.
Doamna Matache Aurelia, secretar comuna:

,,Buna ziua domnilor consilieri.Din numarul total de 13 membri ai Consiliului
Local sunt prezenti 12. Absent nemotivat este domnul consilier Mihaiu Ion.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal
al sedintei extraordinare din data de 17.09.2014.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 17.09.2014 a fost insusit
de catre domnii consilieri.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza
rugamintea domnului Serban Ion, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Serban Ion, presedintele sedintei:
,,Buna ziua si bine ne-am reintalnit.
Supun votului dumneavoastra proiectele de pe ordinea de zi.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 12 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Serban Ion, informeaza consilierii ca pe langa ordinea de
zi, ulterior au aparut urmatoarele proiecte:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;
2. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat
de consilier local ;
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local;
4. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Serban Ion supune la vot proiectele de hotarare aparute ulterior,
acestea fiind aprobate cu 10 voturi pentru si 2 abtineri( Domnul Anghelache Cornel
si Vilcu Nicolae) din totalul de 12 consilieri prezenti, argumentand faptul ca acest
lucru a devenit ceva obisnuit pentru domnul Primar de a introduce la minut diferite
proiecte importante.
Se incepe discutarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului
local pe anul 2014.
Domnul consilier Serban Ion, presedintele sedintei,da cuvantul domnului
Petrache Ion pentru a prezenta raportul care face obiectul proiectului de hotarare
mai sus mentionat sustinand cele expuse in raport, dupa care domnul Primar este
invitat sa dea citire proiectului de hotarare si expunerii de motive.
Domnul Primar informeaza consilierii ca a fost nevoit sa initieze acest
proiect de hotarare in vederea achitarii contravalorii unor facturi pentru ca primaria
sa nu se inregistreze cu arierate.
In continuare domnul presedinte sedinta solicita interventii pe marginea
proiectului iar nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind
aprobat cu 10 voturi pentru si doua abtineri, acestea fiind ale domnului Anghelache

Cornel si Vilcu Nicolae- motivat de faptul ca nu au fost de acord cu introducerea
ulterioara a acestui proiect pe ordinea de zi.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume: Proiect de hotarare
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-financiari –
forma revizuita 2 pentru proiectul ,,Sistem de management al deseurilor in judetul
Buzau”.
Domnul Serban da cuvantul domnului Primar sa prezinta proiectul mai sus
mentionat cat si a expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul viceprimar informeaza consilierii asupra intentiei Primariei
Municipiului de retragere din calitatea de menbru asociat al A.D.I.”Eco Buzau
2009”.Totodata isi arata si nemultumirea ca noi ca asociati strangem aceste deseuri
dar suntem obligati sa platim transportul.
Domnul Primar: “Pentru Moluzul rezultat din demolari constructii trebuie
sa plateasca fiecare, altfel nu se elibereaza autorizatie de demolare”.
Domnul Anghelache:”Domnule Primar m-ar interesa daca aveti cunostinta
cumva de ce se retrage municipiul Buzau?”
Domnul viceprimar:”Da, avem adresa dumnealor de informare o dau citire.”
Nemaifiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi
pentru din totalul de 12 consilieri prezenti..
Se trece la urmatorul punct, domnul Serban Ion il invita pe domnul Primar sa
dea citire proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale
Pietroasele pe anul 2014 si expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Doamna consilier Balaceanu Daniela este de acord cu initierea acestui
proiect intrucat trebuiesc achitate drepturile cadrelor didactice obtinute in instanta.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
Se trece la discutarea proiectelor aparute ulterior si anume :” Proiect de
hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local.”
Domnul Serban Ion da cuvantul domnului Primar pentru a prezenta acest
proiect.
Domnul Primar informeaza consilierii ca in urma examenului pentru postul
de referent 1A la Compartimentul S.V.S.U. domnul Brutaru Constantin a fost
declarat admis trecand de pe postul de consilier al primarului pe acest post si in
locul dumnealui va fi numit domnul Serban Ion urmand sa fie exclus din randul
consilierilor locali si va trece pe postul de consilier al Primarului.
Pe marginea acestui proiect nu au fost discutii drept pentru care se supune la
vot fiind votat cu 10 voturi pentru si 2 abtineri ( Domnul Anghelache Cornel si

Vilcu Nicolae)- motivat de faptul ca nu au fost de acord cu introducerea ulterioara
a acestui proiect pe ordinea de zi din totalul de 12 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume: “Proiect de hotarare privind validarea
mandatului unui consilier local” .
Domnul Serban Ion il invita pe domnul Primar s ail prezinte.
Domnul Primar informeaza consilierii ca avand in vedere faptul ca domnul
Serban Ion nu va mai fi consilier local, urmatorul pe lista la pozitia 11 este domnul
Croitoru Pompiliu, nefiind discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 10 voturi
pentru si 2 abtineri ( Domnul Anghelache Cornel si Vilcu Nicolae)- motivat de
faptul ca nu au fost de acord cu introducerea ulterioara a acestui proiect pe ordinea
de zi din totalul de 12 consilieri prezenti.
Se trece la Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Primar:”Avand in vedere ca domnul Serban Ion nu mai indeplineste
functia de consilier local se impune in regim de urgenta alegerea unui alt
presedinte de sedinta pentru lunile oct.-nov.-dec.
Dupa cum urmeaza in ordinea alfabetica se alege ca presedinte de sedinta
domnul Tescan Neculai Miron.
Nefiind discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 10 voturi pentru si 2
abtineri ( Domnul Anghelache Cornel si Vilcu Nicolae)- motivat de faptul ca nu au
fost de acord cu introducerea ulterioara a acestui proiect pe ordinea de zi din totalul
de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la discutarea problemelor curente.
Domnul Primar da citire cererii societatii SC Universal Instal Construct SRL, care
solicita inchirierea unei suprafete de teren pentru infiintarea unui camp solar din
panouri fotovoltaice.
Domnul Tescan considera ca ar fi bine ca aceasta solicitare sa fie rezolvata
favorabil deoarece este benefic in interesul populatiei locale, iar Primariei ii
revine sarcina sa se edifice asupra terenului din punct de vedere juridic si sa
intocmeasca procedurile legale.
Cererea este aprobata cu respectarea prevederilor legale.
In incheiere, domnul Serban Ion, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua)
exemplare, spre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Serban Ion

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

